
 

 



 

1  Presentació del Projecte 

“La plaça és un espai públic, present en tots els  nostres pobles. 

Un espai natural de trobada dels veïns  a on s’afavoreix el contacte, l'intercanvi, 
el coneixement, la mirada a l’exterior. 

En una plaça podem trobar un banc a on seure, descansar o dialogar 
tranquil·lament, un grup de joves que ha fet de la plaça el seu lloc de trobada, 
dues persones que tot xerrant intercanvien el que ha esdevingut el dia... 

 La plaça esdevé un  escenari espontani que ens mostra que la convivència i el 
diàleg  entre persones d’arreu del mon ja és una realitat. 

 

 

La Plaça del món és un projecte en el municipi de Castell-Platja d’Aro, impulsat 
de manera conjunta entre l’Assemblea Local de G.R.A.M.C 1    i l’Ajuntament,  
més concretament des del Programa de Dinamització Comunitària de la 
Regidoria de Benestar. 

Ambdues organitzacions han estat desenvolupant diferents projectes i activitats 
per a donar resposta a necessitats de les persones nouvingudes al municipi i 
fomentar la sensibilització intercultural. 

L’any 2005 les dues entitats comencen a coordinar-se per ampliar les accions 
de sensibilització intercultural amb un espai d’intercanvi i de relació de la 
població autòctona i la població nouvinguda. 

Esquema del programa - projectes i activitats: 

                                                         
1
 GRAMC és una associació sense ànim de lucre formada per Assemblees Locals de voluntaris que 

treballen per l’acollida, la sensibilització i la formació de les persones estrangeres.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     

2 Evolució del projecte 

El projecte sorgeix de les relacions establertes entre la Regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Castell- Platja d’Aro i l’associació GRAMC.  

Aquestes dues entitats feia alguns anys que col·laboraven per poder oferir una  
atenció sòcio–educativa a les persones immigrades del municipi. Fruit d’aquest  
treball conjunt, les dues entitats, l’any 2000  fan un pas endavant per continuar 
treballant amb la població del municipi per tal de:  

 millorar el procés d’integració social, tant per part de les persones 
nouvingudes com per les persones del propi municipi.  

 afavorir la sensibilització intercultural, a través d’espais de 
participació ciutadana que puguin fomentar el coneixement i la 
interrelació entre les cultures existents en el municipi.  

S’impulsa La Plaça del Món per realitzar un treball de sensibilització 
intercultural continuat en el municipi,  en que a més a més de l’organització 
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d’espais de difusió i intercanvi de cultures en concret, es treballi perquè el poble 
de Castell-Platja d’Aro sigui un veritable poble acollidor de les persones 
nouvingudes, com alhora que es realitzi un treball preventiu  davant de 
possibles conflictes interculturals, tot treballant per a evitar i trencar estereotips, 
prioritzant el coneixement i la relació interpersonal. 

 

EL NAIXEMENT DE LA PLAÇA  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Situació actual de la població 

 

EL NOSTRE ENTORN  

La Població de Castell-Platja d’Aro és de 10.575 habitants (Font Padró Agost  
2009).  

La població estrangera representa el 32% d’habitants de 73 nacionalitats 
diferents  

Distribuïts:  Població Comunitària: 9,5%  Població Extra Comunitària: 
22,5% 
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Amb aquesta gràfica es pot analitzar superficialment la realitat multicultural del 
municipi, tot i que ja es pot afirmar que la població està molt diversificada, i amb 
un alt percentatge per sobre del total de la població empadronada. 

Cal recollir informació sobre el tipus de procés migratori que cada persona ha 
realitzat, ja que és totalment diferent les necessitats de les persones d’origen 
Europeu, que han vingut al poble per gaudir del clima durant la seva jubilació, a 
aquelles persones que emigren cercant un sistema de subsistència. 

Amb el projecte es vol acollir ambdues realitats, i així crear i consolidar el teixit 
social de la població creant mecanismes que recullin i aportin informació de les 
diferents situacions que es podem trobar. 

4 Idea força del projecte 

“La Plaça del Món” consisteix en ser un servei d’acollida, de trobada i 
d’intercanvi per a tota la població de Platja d’Aro que tingui motivacions per a 
conèixer altres cultures i a les persones que visquin en el municipi de diferents 
orígens i vulguin treballar per a la sensibilització intercultural, des de la seva 
experiència i aportacions, ja sigui resolent les seves necessitats particulars, o 
participant en l’organització d’activitats dirigides a tota la població. 

El servei, a partir d’un horari d’acollida setmanal, en un espai permanent del 
Centre Cívic Vicenç Bou, ofereix una programació pròpia d’activitats, en les que 
es promou l’ implicació en la seva organització a les persones participants en el 
servei. 

La Plaça del Món és un impulsor d’activitats, tot canalitzant les que s’estaven 
organitzant fins al 2006 des del Projecte de Sensibilització intercultural. 

 



 

Pilars teòrics e ideològics: 
 

• Valorització i reconeixement dels espais comunitaris (espais preventius, 
d'anàlisis…) 

• Metàfora de la pol·linització del colibrí, entendre l’intercanvi com 
quelcom que va sumant, que “pol·linitza” constantment i amb molta 
riquesa la nostra experiència vital, que amplia identitat 

• Entendre la interculturalitat des del diàleg 
• Espais de capacitació ( reflexió , reconnexió ) 
• Aula de coneixements ( tothom ensenya i aprèn) 

 
Ubiquem la plaça del món: 
 

• Físicament: És un espai ubicat en una sala del Centre Cívic Vicenç Bou 
de Platja d’Aro, un espai comunitari dins d’un altre espai comunitari. 
Espai a on ens trobem els dijous al vespre de 19h a 21 h.  

• Vivencialment: És un espai acollidor, afectiu, segur i positiu..., que ens 
construeix al “anar fent” amb temps i confiança, com qualsevol espai de 
convivència. 

• Els continguts: cada dia es van construint en funció dels interessos del 
grup, de les seves necessitats, de la realitat quotidiana...  

 
 
Quin és el nostre llenguatge? Sens dubte les ganes d’entendre’ns  

 
Convivència. 
Convivència que ens permet recuperar el valor i la riquesa del carrer, de la 
trobada amb l’altre, amb el veí/na d’aquí i d’allà...,  
La manera de conèixer a l’altre és passant hores junts, trobant-te amb les 
complicitats i dificultats .  

 
 
viure i conviure. 
La convivència i contacte setmanal que es dóna a la plaça, va construint de 
forma natural vincles afectius entre les persones, ganes d’estar amb l’altre, 
d’apropar-te, d’entendre’l, de respectar-lo, i és aquest vincle espontani i 
recíproc el que fa emergir comprensió, ajuda, suport i solidaritat, bases sòlides 
d’un bon diàleg intercultural.  
 



 

l’acceptació 
L’acceptació és important i n’esdevenen qualitats com la serenor, l’equilibri i 
l’estabilitat, estats emocionals bàsics i necessaris perquè la persona pugui  
situar-se, trobar un lloc i una direcció a la vida. 

 
respecte 
El respecte ens ajuda a obrir-nos, a confiar, ens dignifica...  
 Respecte a l’experiència vital de l’altre, al punt on es troba a la vida, respecte a 
la seva visió de la realitat, carregada de valors, creences, pors, potencialitats, 
limitacions, il·lusions, respecte al seu bagatge cultural, religiós...  
Respecte a la persona, respecte a un mateix...  
 
escolta 
Escoltar a l’altre, ser escoltat, escoltar-nos    Escoltar a l’altre i gaudir de ser 
escoltats sense judicis,  amb  respecte, presència, incondicionalitat i 
confidencialitat. 
 
resiliència 
Aquell “ fil”, que al ser estirat, ens recorda des del cor  el que  som i sentim.  
Recuperar a través de compartir setmanalment “el relat” de la nostre història 
personal la riquesa familiar, cultural  i personal que ens recorda el que som, els 
recursos dels que disposem per tirar endavant, tot recuperant les nostres 
il·lusions, somnis i possibilitats.  
 
empatia 
Col.locar-se en el lloc de l’altre, que es col·loquin en el teu lloc.  
Es dona èmfasi a les vivències quotidianes que ajuden a comprendre’t i 
comprendre a l’altre, així com reconèixer i apreciar els sentiments individuals i 
grupals, essent aquests canals de comunicació sans i respectuosos els que 
faciliten el diàleg.  
 
identitat i pertinença 
Sentir que formes part d’un grup que et reconeix, t’escolta, que et té present la 
teva realitat amb respecte i calidesa. Sentir que et sens part d’un espai a on et 
pots “deixar anar” i ser simplement tu. 
 
vincle 
Anar construint  relacions sinceres i afectives a on l’altre ès important, té un 
lloc, se’l reconeix.  
El vincle com una base sòlida i honesta  per construir un bon diàleg 
intercultural.  



 

 
Llibertat 
Recuperar la llibertat dels espais comunitaris   
Llibertat d’expressar el que vulguis i fins on vulguis des del respecte.  
Llibertat de participar a la plaça quan es sent, sense compromisos artificials. 

 
Pensament positiu i capacitador 
Crear, construir conjuntament possibilitats, des d’una base de pensament 
positiu i creatiu que permet la transformació de creences limitadores, així com 
aprendre a pensar i sentir favorablement per viure millor 
 

5 Les activitats realitzades i activitats de futur. 

 
LA PLAÇA DEL MÓN, AVUI: 

Accions directament gestionades des del Projecte de Sensibilització 

Accions 
realitzades  

Temporalitat Contingut 

La Plaça del Món 
Espai comunitari 
de trobada 
setmanal . 
 

de setembre de 
2009 fins al 2 
de juliol  de 
2010 .Tots els 
dijous de 19h  
20h. 

 espai creador de propostes de 
sensibilització intercultural on els 
veritables protagonistes i gestors de les 
idees són els ciutadans. 



 

Xarxa 
d’intercanvi  

Creació al març 
de 2010. 
funciona de 
manera 
autogestionada 
per les 
persones  
participants de 
la Plaça del 
món. 

En un moment social de reestructuració 
del mercat  laboral , aprofitar els 
recursos/habilitats personals per fer 
intercanvis i crear xarxa de recolzament. 
Sostenir col·lectivament les situacions 
de “dificultats punta” i crear respostes 
comunitàries creatives. 

Celebració d’un 
dinar popular  en 
motiu de les 
festes de Nadal i 
la festa del Aid 
Al- Adha.  

Diumenge13 de 
desembre de 
2009. 

Dinar popular amb la interacció de les 
dues festes populars en un nexe 
intercultural. 
 

Presentació del 
tema transversal 
del Centre Cívic  
“Sostenibilitat i 
consciència 
ecològica” 

dijous 5 de 
Novembre de 
2009 

Emmarcar la presentació del tema 
transversal dins de l’espai de la Plaça 
del món .  
Crear un nexe entre consciència social i 
consciència ecològica. 

Presentació 
Agenda 
Llatinoamericana 

dijous 5 de 
Novembre de 
2009 

Espai de suport i impuls  a les activitats 
socials i culturals de la  comunitat 
llatinoamericana . 
Es consolida com espai de trobada 
anual per la  comunitat llatinoamericana . 
 

Recurs 
Pedagògic. 
Anomena’m pel 
teu nom  

Setmana 
Intercultural . 
CEIP Vall 
D’Aro. 

Recurs que sorgeix dels participants de 
la plaça del món . Amb una estructura 
teatral  de canvi de rols ,es relaten al 
nens les vivències de vida de persones 
que han vingut  d’arreu del món al nostre 
municipi  . 
La rellevància del recurs parteix de tota 
la interacció que s’ha generat entre les 
persones durant el procés de 
construcció. 

Recurs 
Pedagògic: 
contes d’arreu 
del mon 

Setmana 
Intercultural . 
CEIP Vall 
d’Aro. 

Recurs que sorgeix dels participants de 
la plaça del mon. Espai de transmissió 
cultural a través de contes d’arreu del 
mon . 

Participació 
/ponència 
.Presentació de 
la Plaça del Món. 
A les IV jornades 
d’Educació i 

Dissabte 13 de 
març de 2010 

Presentació dins del context universitari 
de l’experiència relacional de la Plaça 
del Món  
Visualització i reconeixement extern del 
projecte ; Projecte  Innovador , creatiu , 
generador de xarxa i ponts de diàleg. 



 

valors , 
organitzades per 
la Facultat 
d’Educació i 
Psicologia de la 
UDG 

 
 

Participació 
activa en les 
activitats del 
Centre Cívic  

Festes populars 
( Nadal , 
Castanyada , 
St. Jordi...) 
Festa de 
Primavera  

Treball transversal d’integració dels 
participants de la Plaça del Món a les 
activitats del Centre Cívic. 
 

 
•Accions espontànies que han sorgit de la interacció de la Plaça del Món  
Accions realitzades  Temporalitat Contingut 

Sortida a 

Marraquesh 

Setembre de 

2009 
 

 

Sortida espontània que sorgeix de les 

persones participants de la Plaça del 
Món. Aproximació vivencial al Marroc 

de persones del municipi que no havien 
estat mai en contacte amb d’altres 

cultures .Genera debats i obertura vers 
al coneixement d’altres cultures . 

Recolzament / 
xarxa de suport 

entre les 
persones  

Durant tot l’any , 
en especial els 

dies significatius 
de festivitats 

Suport entre les persones per tal de 
que les festivitats es puguin gaudir en 

companyia especialment les persones 
que es troben al municipi sense família 

ni xarxa social. De gran valor emocional 
i relacional . 

Elaboració de 
textos reflexius 

sobre el procés 
d’immigrar  

Durant el curs 
2010 

Les reflexions setmanals a la Plaça del 
Món generen en els participants la 

inquietud d’escriure i compartir les 
seves vivències personals. Sorgeixen 

escrits d’alt valor vivencial . 
 
EL FUTUR: 
 
El projecte “HORT i CULTURA”,projecte comú entre membres de la Plaça del 
Món i del Casal d’Avis per a cultivar productes comuns als horts i canyers de la 
Vall d’Aro per tal de: 
 

 Fomentar la relació intergeneracional i intercultural. 

 Contactar amb la història local, els costums, l’agricultura tradicional, etc. 

 Promoure activitats per a persones en situació irregular. 

 Facilitar aliments a les persones que participen del projecte. 
 
GRAMC 
Girona, 29 d’octubre de 2010 


